
GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 

ÖĞRENCİ TEMSİLCİLİĞİ SEÇİMİ  

 

 Yüksekokulumuzun 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Öğrenci Konseyi seçimleri, Öğrenci Konseyi 

Yönergesi Gereğince “Program Öğrenci Temsilcisi” seçimi yapılacaktır. 

       Öğrenci temsilcisi adaylarının isimlerini 21/10/2016 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar Yüksekokul 

Öğrenci İşleri Bürosu’na yazılı bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. 

       Temsilci adaylık koşullarına sahip “Öğrenci Temsilcisi Adayları” kendilerini ve seçim 

kampanyasını tanıtan bilgileri aşağıda belirtilen,  seçimin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai 

bitimine kadar yürütebilir. 

       Seçimler aşağıda belirtilen tarihte kapalı oy açık sayımla yapılacaktır.  

 

     

SEÇİM TARİHLERİ 

SINIF TARİH SAAT DERSHANE 

1-2 24/10/2016 

1. Tur   10.00 

2. Tur   11.00 

3. Tur   12.00 

Kütüphane 

 

 

Öğrenci temsilcileri seçimlerine ilişkin genel esaslar 

Madde 5  (Değişik:RG-31/10/2013-28807) Bir yükseköğretim kurumunda Öğrenci Konseyi üyelerinin 

belirlenmesi ve organlarının oluşturulması için yapılacak seçimler, Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir 

takvim, süre ve program esas alınarak ilgili yükseköğretim kurumu rektörlüğü tarafından gerçekleştirilir. Bu süre 

ve program içerisinde yapılan seçimlerde, bir birimde herhangi bir nedenle sonuç alınamaz ise, o birimde temsilci 

seçilmemiş olur. Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrenciler, seçim tarihinden en az bir hafta önce 

adaylıklarını ilan ederler ve seçimlerin yapılacağı tarihten bir önceki günün mesai bitimine kadar seçim 

kampanyasını yürütebilirler. 

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler 

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır: 

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması, 

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması, 

c) Yükseköğretim kurumundan uzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması, 

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması. 

Öğrenci Temsilci Seçimi Madde 9 

d) (Değişik:RG-24/9/2010-27709) Bölümlerindeki program/anabilim dalı/anasanat dalına öğrenci alınan fakülte, 

yüksekokul veya konservatuvarlarda ise, her bir program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrencilerince, kendi 

aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. 

Bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci 

tur seçimlerde seçimin yapıldığı bölüm/program/anabilim dalı/anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci 

öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda 

seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz. 
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